
! كنت أخشى هذا؛ لكن ما دام ُقِضَي على "الشيوعية اإلسالمية"كنت أخشى أن نرى كتابًا بعنوان:   الشيخ :
عياًذا - أخرى. االشرتاكية اإلسالمية الشيوعية، فلعل اخلشية زالت؛ وإن كان حمتمل أن تعود الشيوعية بطريقة أو ب

وانظروا كيف أن االسم له حقيقة، وله تأثري؛ فعًال حينما تقرأ كتابًا مؤلًفا يف االشرتاكية اإلسالمية جتد  -باهللا!
يعلم من هناك أحكاًما غري إسالمية؛ وإمنا تأثر الكاتب للكتاب ببعض األفكار الغربية الشيوعية؛ مث يف حدود ما 

؛ قال: إن هذا احلكم جائز. مثًال: من نظام االشرتاكية: مصادرة - ولعل هذا أصح تعبريًا- الشرِع أو ما ال يعلم 
  رؤوس األموال الضخمة، ومصادرة املرافق العامة؛

؟ هذا قرار لعله متبىن مثًال: رجل يف أرضه نضح بئرًا؛ فأنبع اهللا له برتوًال؛ هذا البرتول متلكه الدولة؛ ملاذا الشيخ :
  ملاذا؟ "االشرتاكية اإلسالمية"يف كثٍري من الدول اإلسالمية، وُمقرر يف كتاب: 

  وبعض األحزاب. السائل :
  نعم؟ الشيخ :
  وبعض األحزاب تقول به. السائل :
ملصلحة الشعب أن يكون بعض األحزاب. متام. ملاذا؟ ألن الكفار بتجربتهم ثبت لديهم أنه ال جيوز  الشيخ :

مثل هذا الكنز الدفني يف يد فرٍد من أفراد الشعب؛ إذن، هذا جيب أن يكون ملًكا للدولة. هل هذا له أصل يف 
  الشرع؟ له أصٌل يف الشرع يناقضه؛

ُر ُجَباٌر، َواْلَمْعدَ لقد قال عليه الصالة والسالم:  الشيخ : ُن ُجَباٌر، َوِفي الرَكاِز اْلُخْمُس ( اْلَعْجَماُء ُجَباٌر، َواْلِبئـْ
أن احلديث أنا  - مع األسف وال تؤاخذوين-وال أريد أن أدخل يف شرحه؛ ألين أشعر -. الشاهُد من احلديث )

بلسان من نبع منه احلديث؛ أال وهو: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ولكن  -فيما أزعم- أرويه وأنطق به 
ُر ُجَباٌر، َواْلَمْعَدُن ُجَباٌر، َوِفي ايش معىن:  - مون هذا احلديثالعرب ال يكادون يفه ( اْلَعْجَماُء ُجَباٌر، َواْلِبئـْ

؟ ال أريد أن أخوض يف هذا؛ ألنه سيطول البحث جًدا، وهذا احلديث يستحق حماضرة ساعة الرَكاِز اْلُخْمُس )
ما معىن املعدن اآلن بالتعبري العصري؟ الذي  َدُن ُجَباٌر )( َواْلَمعْ وأكثر؛ وإمنا أريد أن آخذ منه فقرة؛ وهي قوله: 

، أليس كذلك؟ حفرة عميقة جًدا حتفر يف جبل ما، ويعمل يف هذه احلفرة ُعمال "اْلَمْنَجْم"بيسموه اليوم: 
ن مثينة، بالعشرات إن مل نقل باملئات على حساب الدولة، فإذا فرضنا أن رجًال حفر أرًضا؛ وإذا ا مملوءة مبعاد

ووصل اخلرب إىل الدولة؛ حسب النظام االشرتاكي: تصادره! أما الرسول يقول: ال، هذا ملك لصاحبه؛ وإمنا ليس 
هذا فقط؛ بل إذا جاء بالعمال يعملون يف هذا املعدن مث اار هذا املعدن على العمال فذهبوا على كيسهم؛ 

ذا من الناحيتني: من ناحية أا تصادر املنجم. ومن وليس على كيس صاحب املعدن. اآلن احلكم مناقض هل



حقوق هؤالء الذين ُجرِحوا أو قُتلوا.  - ُتضمن - الدولة إذا كانت هي املالكة، أو مالك املنجم-ناحية أا ُتضمن 
كل   االشرتاكية اإلسالمية مل تنظر يف حدود السنة اليت مجعت فأوعت كل األحكام اليت حيتاجها املسلمون يف

بـ: العدالة  -ولعل هذا من هذه األمساء- زمان ومكان؛ فتومهوا أن هذا حكم معقول، وحيقق ما يسمونه اليوم 
االجتماعية! العدالة االجتماعية اسم مجيل؛ لكن فيها ظلٌم لبعض األفراد، ولبعض الناس على كيس الضعفاء 

م ما ترك قانونًا أو نظاًما يُقننه إنسان ال جيد حال له يف واملساكني، أو ملصلحة الضعفاء واملساكني؛ لكن اإلسال
اإلسالم. فالشاهُد ُوِجد اسم أول ما تقزز منه بدننا هذا االسم: االشرتاكية اإلسالمية؛ مث كّرت السبحة؛ فدخل 

  البنك اإلسالمّي، ودخلت األناشيد اإلسالمية -بقى- 
  والعرس اإلسالمي السائل :
  وايش؟ الشيخ :
  العرس اإلسالمي السائل :
أشياء كثرية وكثرية جًدا، ملاذا؟ ألن بعَض الناس انتبهوا أن العامل اإلسالمي فعًال استيقظ من غفلته ومن  الشيخ :

نومته العميقة الطويلة؛ فأخذ يعود إىل اإلسالم رويًدا رويًدا، فانتَبه أصحاب املصاحل بأن هناك أحكاًما ختالف 
  يربروا ويلونوا؛ ومن ذلك: يسموا بغري امسها. -بقى- فأخذوا الشريعة 
فيجب أن نتنبه هلذه احلقيقة من تغيري حقائق بتغيري األمساء؛ منها: األناشيد اإلسالمية. ال يوجد يف  السائل :

احلاضر، تسليك ملا  اإلسالم طيلة أربعة عشر قرنًا أناشيد ُتسمى باألناشيد اإلسالمية. هذا من خمرتعات العصر 
كان سالًكا يف طيلة القرون املاضية؛ ولكن مع إنكار طائفة من كبار العلماء لذلك األمر السالك؛ وهو أغاين 

  ."جمالس الذكر"الصوفية يف جمالسهم اليت يسموا بـ 
  . ... السائل :
  نعم؟ الشيخ :
  املولد! يسمونه: املولد. السائل :
ب تسمية الشيء بنقيضه؛ فهي جمالس الرقص وليس جمالس الذكر، وجمالس الِغناء، أيًضا هذا من با الشيخ :

وليس جمالس تالوة القرآن أو الصالة على الرسول عليه السالم، فيسموا بغري امسها اآلن. وحلت هذه األناشيد 
يدة من أهل العلم، وظهرْت هذه احملاربة حمل تلك األغاين اليت كان يتغىن ا الصوفية، وكانوا جيدون حماربة شد

وقوَيت يف العصر احلاضر، حىت كاَد الصوُت الصويف ميوت وال نسمع له رِكزًا. فخَرُجوا ذه احليلة: تركوا األناشيد 
القدمية اليت كان يتغّىن ا الصوفية يف جمالسهم ويف مراقصهم؛ وجاءوا بالبديل وهو أغاين عصرية فيها روح 



ية، لكن أيًضا فيها أشياء يأباها اإلسالم. أول ما شاهدناه عندنا يف سوريا مل يكن مع هذه األناشيد ذكر إسالم
  للدف إطالقًا كانت ساذجة صافية.

  سادة. السائل :
نعم، ساذجة، تقولون أنتم: سادة؛ لكن بدلتم الدال عن الذال. ساذجة: ال يوجد، سادة: مجع سيد،  الشيخ :

سادة. أما ساذج هذه معناها. الشاهُد: فانا أدركت بعض الناس الذين كانوا يرتددون على حلقات سيد وسيد: 
الذكر حقيقة؛ وهي حلقات العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، كانوا متأثرين ببعض الدعايات األخرى 

هلم؛ وهذه حقيقة، ولعل بعضكم يشعر ا وأرجو  وتأثروا بالدعوة السلفية إىل حد بعيد؛ لكن وَجدوا شيًئا مل يـَُرق
أن ال يكون ُمتأثـرًا ا، يشعر ا؛ ولكين أرجو أن ال يكون ُمتأثـرًا ا. ما هي هذه احلقيقة؟ أن دروس هذه 
  اجلماعة السلفيني جافة، تريد صرب، تريد َجَلد، والعرق ميشي على اجلبني، ما يف ُمكيفات، ما يف ُمرطبات، هذا

إىل آخره. فطلع هؤالء الذين هم خمضرمني، ال هم سلفيني وال  -زعموا-كله موجود يف جمالس الرقص والذكر 
هم صوفيني، طلعوا بأناشيد هي على نفس أنغام األغاين الصوفية؛ لكن ما فيها املبالغات املوجودة يف تلك؛ ألم 

سلوب يف بعض املعاين اليت فيها ما يوحي بوحدة مل يعد يتقبل ذاك األ -اآلن- عرفوا أن العصر اإلسالمي 
الوجود، بالغلو يف الرسول عليه السالم، يف مدحه وحنو ذلك. فجاءوا بتعديل لتلك العبارات؛ لكن القوانني 
املوسيقية هي هي، والنوتات هي هي، فإذن هذا هو البديل، ومضى على ذلك زمن وإذا بعد ما هاجرُت من 

الدف إىل هذه األناشيد؛ فرجعوا واقرتبوا من الصوفية شوطًا بعيًدا. ال يوجد يف اإلسالم دمشق إىل هنا؛ دخل 
  أناشيد دينية، أال يوجد يف اإلسالم شعر وشعر مزكى وممدوح؟

. ولقد كان من شعراء الرسول عليه السالم ( ِإن ِمَن الشْعِر َلِحْكَمًة )ال شك، قال عليه الصالة والسالم: 
فكان يَرد على املشركني  "حسان بن ثابت"حول الذي كان يُدافع عن الرسول عليه الصالة والسالم بشعره؛ الف

؛ أي: جربيل ( اْهُجُهْم فإن ُروُح الُقُدِس َمَعَك )هجاءهم للرسول الكرمي، ويقول له عليه الصالة والسالم: 
فاع عن اإلسالم، وحّض املسلمني معك، ينافح عنك، يدافع عنك. إذن هذا الشعر له أصل، ا على  - مثالً - لد

اجلهاد يف سبيل اهللا، وعلى التمسك باألخالق إىل آخره؛ هذا شعر مجيل ومقبول؛ ولكن أن نُلحنه على القوانني 
املوسيقية: الغربية منها والشرقية؛ هذا ليس من اإلسالم يف شيء. وإمنا الشاعر كان يلقي قصيدته: أوًال: هي يف 

بناها، ويف مغزاها، ويف معناها توافق الشريعة يف كل أجزائها. وثانًيا: يلقيها بالسليقة العربية اإلسالمية، ال ُحياكي م
أو  "األناشيد الدينية"يف إلقائِه هلا قانون للموسيقى يوافق الشرق أو الغرب خبالف هذه األناشيد اليت ُتسمى بـ 

ع نشيًدا كنت حفظُته يف صباي بقي يف ذهين بعض منه جلماِله وقوتِه وانظروا . أنا ال أمس"األناشيد اإلسالمية"



  هذا املعىن ما أمجله ال نسمع مثله إطالقًا، ملاذا؟ ال يناسب أهواءهم وأذواقهم.
  القصيدة هذه تنسب للماوردي يقول يف مطلعها :

  ابن الوردي السائل :
  ابن الوردي أحسنت الشيخ :

  والغزل   وقل الفصل وجانب من هزلاعتزل ذكر األغاين  "
  ودع الذكرى أليام الصبا             فأليام الصبا جنم أفل "

  بعد ذلك ما يقول:
  " ودع اخلمرة إن كنت فىت         كيف يسعى يف جنوٍن من عقل "

مسك إىل آخره، أشياء كثرية كنت أحفظها. مثل هذا الكالم الذي فيه نصائح، فيه مواعظ، فيه األمر بالت
َم َمَكارَِم اَألْخَالِق )باألخالق اليت جاء فيها قوله عليه السالم:  َما بُِعْثُت ِألَُتمهذه األناشيد هي مل تكن يف ( ِإن .

  العهد األول، ال يف مبناها وال يف طريقة إلقائها. غريه .
  يف أحد عنده سؤال؟ تفضل الشيخ :
يش ما يكون بالنسبة لألناشيد اإلسالمية تكون النيـة حسنة ل -يا شيخ!-على نفس املوضوع طيب  السائل :

مش إنّه خمالفة شرعية؟ مثًال: تكون بديل إسالمي بدل من األغاين، بدل ما أنا أكون أريد أعمل حفلة، بدل ما 
حىت إنه  مل ما جنيء مبنشدين إسالميني ينشدون يف هذه احلفلة - عز وجل - أعملها حفلة جاهلية يُعصى فيها اهللا 

  ارتكاب أخف الضررين، مل ما يكون من هذا القبيل؟ - إن صح التعبري- ارتكاب - 
حينما يكون  -بارك اهللا فيك-خطأ، ارتكاب أخفف الضررين إمنا حمله  -بارك اهللا فيك-هذا كالم  الشيخ :

ثريًا؟ أخف الضررين مىت؟ املسلم ُملزًما والبد من أن يقَع يف أحد الضررين. مفهوم هذا الكالم حىت ال أمضي ك
حينما يكوُن املسلم البد مضطر شاء أم أىب أن يقَع يف أحد الضررين؛ مثاله: إنسان يف الصحراء، تعرض للموت 
جوًعا، وجد حلم ميت ضأين، وحلم ميت أسد. ما هو أخف الضررين؟ كالمها ميت؛ لكن األول لو كان حيا 

 ا مل جيز ذحبه، ومل جيز أكله. إذن هنا أخف الضررين ماذا؟ أن يأكَل من حلم جاز ذحبه وأكله، اآلخر لو كان حي
الضاين امليت. طيب، إذا ما أكل ما يصيبه؟ راح ميوت. إذن هذا أخف الضررين. أما أنا أريد أعمل حفلة، ما 

قارئ  الضرر الذي يصيبين أنا إذا عملت حفلة ودعوت فيها الشباب املسلم، ودعوت إنسان عامل فاضل، أو
ُحيسن القراءة، وال ميط فيها ويطلع وينزل على القوانني أيًضا املوسيقية .. إىل آخره. حبيث أنه َيصُدق فيه كما قال 

( ُهَو الِذِي ِإَذا َسِمْعَتُه يـَْقَرُأ رََأيـَْتُه قال:  " من أحسن الناس قراءة يا رسول اهللا!؟ "عليه السالم حينما ُسئل: 



كثر القراء اليوم؛ خاصة القراء املصريني اليت يذيعوها أحيانًا، وكل آية أو آيتني تسمع كالم .  أَيْخَشى اَهللا )
إىل آخره. هؤالء يَلغون يف قراءة القرآن، وال ُيصغون،  " اهللا! اللهم صل على حممد! صلوا على النيب "احلاضرين: 

أو بواِعظ يَِعظ  -وعليكم السالم - يت بقارئ حيسن القراءة وال يستمعون، إىل آخره. فما املانع أن يعمل حفلة ويأ
الناس، وُحيسن الوعظ أيًضا بالكتاب وبالسنة الصحيحة، وال َيذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة، أو يأيت برجٍل 

ين اىل آخره؟ فأين الضرورة  ٌه يف الدهذا يف هذه احلالة؟ ما يف ضرورة. ولكن، شيء ذكرين - يا أخي!- عامل ُمفق 
. هذه (( وعسى أن تكرهوا شيًئا وهو خيٌر لكم ))السؤال؛ كان من الضروري أن أذكره؛ ولكن هكذا ُقدر، 

األناشيد الدينية اآلن حلت حمل قراءة القرآن، لقد بلغين عن أكثر من مصدر واحد أن كثريًا من الشباب يف أثناء 
وال أذُكر - أن يسمعوا هذه األناشيد الدينية! وأنا أذُْكر نفسي عملهم يف حملهم، يف دكام، يقطعون فراغهم ب

ا كنُت يف أوِل الشباب يف حنو العشرين أو أقّل كنُت ساعايت، مصلح الساعات،  - هذا حاِمًدا وإمنا ُمذكرًا 
ّ
أنا مل

جهة أقرأ وأنتم تعرفون أن تصليح الساعات هذه فيها دقة متناهية، فكنت أفتح القرآن؛ فمن جهة أعمل ومن 
ألحفظ، واحلفظ هذا بدو فراغ خاص، مع ذلك فأنا لكوين كنت منشغل بالعلم أيًضا باإلضافة إىل املهنة، فكنت 
أغتنمها فرصة حينما ال يوجد عندي أحد، أضع هذا القرآن بني يدي، ويومئذ ما يف مسجالت وال يف كل هذه 

يه مسجلة أو أكثر، فكنت أُعَىن حبفظ القرآن، وأنا يف األشياء اليت ذللت وتيسرت اليوم؛ حيث مل يبق بيت إال وف
عملي الدقيق هذا. كيف لو كان عندي أنا اآلن يف أحيانًا ملا أكون فارًغا أسّجل القرآن وأْمسع وأنتبه أحيانًا 

ناشيد لبعض الفوائد ال يتيسر يل اإلصغاء إليها، بسبب انشغايل باملطالعة أو الكتابة أو حنو ذلك. فاآلن قامت األ
. فإذن ما الذي َحيِمل الشباب اليوم على أن ( َمْن َلْم يـَتَـَغن بِاْلُقْرآِن فـََلْيَس ِمنا )العلمية مقام قوله عليه السالم: 

يُلهو أنفسهم، وأن يقطعوا ويضيعوا أوقام بسماِعهم لألناشيد الدينية بديل أن يشغلوا أنفسهم وأن يقطعوا 
أن يصغوا إىل  -إن كانوا ال حيسنون- يقرؤوا قرآن وهذا خري هلم، وأن يتعلموه بأنفسهم، وإما أوقاَم؛ بإما أن 

  تالوة القرآن؟
  هذا من مساوئ األناشيد الدينية.

  تكملة السائل :
  تكملة؟ تفضل. الشيخ :
وهم يا شيخ! أنت قلت أيضا إنه بالنسبة للرسول عليه الصالة والسالم جعل حسان بن ثابت يهج السائل :

بالشعر، والشعر احلماسي جائز، كذلك األناشيد اإلسالمية تعطي الطابع احلماسي عند الناس حىت إا تعبيهم 
  جهاديًا؛ مثًال: نسمع من األناشيد، كثري من األناشيد تكون جهادية فما املانع ..



  أنا أسألك اآلن سؤال يا أخي! الشيخ :
  تفضل. السائل :
  صرية والبد، وأناشيد سورية، وأناشيد سعودية مسعت؟ مسعت أنت أناشيد م الشيخ :
  ال، ما مسعت، مسعت األناشيد السائل :
  وال ماذا مسعت؟ نعم؟ الشيخ :
  أنا أقصد اليت تكون األناشيد اليت باألردن. السائل :
  تقويل ال!اهللا يهديك! أنا ذكرت لك ثالثة أنواع: أناشيد سورية، أناشيد أردنية، أناشيد سعودية؟ ما  الشيخ :
  ذكرت مصرية. السائل :
  مصرية، وسورية  الشيخ :
  ما جئت له باألدرنية. السائل :
آه، طيب املهم ما مسعت شيًئا من هذه األشياء. طيب هذا النشيد الذي مسعته هنا ليس موزونًا باملوازين  الشيخ :

  املوسيقية؟
  موزون. السائل :
ح يل هل كان هذا يف الشعر احلماسي الذي أنت أحملَت إليه طيب! ما عم حنكي حنن من ساعة؟! امس الشيخ :

  بصورة عامة، وضربته مثالً وتبعتين يف ذلك بشعر حسان؟ هل كان شعرُه كذلك، موزونًا؟ قل : ال واسرتح.
  غريه. الشيخ :

  احلليب : شيخنا! نفس املوضوع سؤال توضيحي يعين.
  خري إن شاء اهللا. الشيخ :

؛ نريد البديل اإلسالمي عن كذا، البديل "البديل"كلمة:   - وكثريًا ما نسمع- األخ الكرمي  احلليب : ورد يف سؤال
  اإلسالمي عن كذا.

  اهللا أكرب! الشيخ :
  للفائدة. -يعين- لو تلقي الضوء عليها  - يا شيخنا!-احلليب : فحبذا 

ا التجار الذين لو تركوا واهللا هذا الكالم صحيح؛ سؤال صحيح. ملا نتحدث عن مآسي البنوك، يسألون الشيخ :
العمل إطالقًا، ولو عاشوا مهما عاشوا يعيشون أغنياء يقولون ما البديل؟ خيافون لو قلنا هلم: اتقوا اهللا واتركوا 
 م ميوتوا جوًعا، يريدون البديل. يا أخي! البديل ال جيوز أن يكون باملعىن الذي يتصوره كلالتعامل مع البنوك أ



ل صاحب هوى وغرض. البديل موجود يف الشرع؛ فأنت اطلب الشرع، واعمْل به؛ فستصل صاحب مصلحة، ك
 - وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته -ملا جني نتكلم عن  - سبحان اهللا!- إىل البديل من أقرب طريق. الناس اليوم 

سلمون ليتمكنوا ِمن حتقيق اتمع ا
ُ
إلسالمي، وإقامة احلكم شروط أو عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه امل

مناهج األحزاب اإلسالمية  -طبًعا- اإلسالمي، ومبايعة اخلليفة املسلم، ما هو الطريق للوصول إىل هذا؟ ختتلف 
عن منهج الطائفة املنصورة وهي اليت تتبع الكتاب والسنة يف كل شيء. هذه الطائفة تقول : سريوا  (الموجود)

ن، وحينئذ ستكون احلصيلة قيام الدولة املسلمة شئتم أم أبيتم. أما أنتم أيها على ما سار عليه املسلمون األّولو 
األحزاب األخرى الذين تريدون إقامة الدولة املسلمة قبل أن تقيموها يف أنفسكم؛ فلن تصلوا إىل إقامتها مطلًقا؛ 

عجيب أا صدرت من رئيس وال- اليوم - ملا هو معلوم أن فاقد الشيء ال يعطيه من جهة. ومن اِحلَكم املعاصرة 
" أقيموا دولة اإلسالم يف وهي:  - من رؤساء حزب من األحزاب القائمة اليوم، وهم ال يعملون ذه احلكمة

  . ال يقيمون دولة اإلسالم يف قلوم.قلوبكم تُقم لكم يف أرضكم "
كانت عن الصوفية، أو هذه   ، أال تطلب بديًال عن األناشيد اليت- عز وجل - من هذه اإلقامة: أن تتقي اهللا 

األناشيد اليت قامت مقام أناشيد الصوفية، ال تطلب البديل؛ ألن القرآن خري بديل، وقد مسعتم آنفًا قوله عليه 
. فالشاهد: البديل بالنسبة لكل الشكاوى اليت قد تصدر مبناسبة ( َمْن َلْم يـَتَـَغن بِاْلُقْرآِن فـََلْيَس ِمنا )السالم: 

.اإلسالم ال ُحيرم ما أحل اهللا، وال (( َوَمْن يـَتِق اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا * َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب ))هو  ما:
نَـُهَما أُُموٌر ُمشْ يبيح ما حرم اهللا، واألمر كما قال عليه السالم:  َتِبَهاٌت َال ( اْلَحَالُل بـَيٌن َواْلَحَراُم بـَيٌن، َوبـَيـْ

إىل آخر احلديث. فال جيوز للمسلم كلما قيل له: هذا حرام. يقول: ما هو البديل؟  يـَْعَلُمُهن َكِثيٌر ِمَن اَْلناِس )
واملسلمون من احنرافهم اختذوها لوحة يزينون ا جدر - ربنا يقول يف القرآن  -يا أخي!- البديل: اتِق اهللا 

. لكن هذه بدل ما تِق اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا * َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب ))(( َوَمْن يَـ ؛ وهي: -البيوت
تكون على اجلدار، جيب أن تكون يف القلب، وإذا َحلت يف القلب، حينئذ مل يهتم املسلم، لن يسأل عن 

( َمْن تـََرَك : -تجاوب بعضها مع بعضانظروا األحاديث كيف هي ت- البديل؛ ألنه يعلم كما قال عليه السالم 
ًرا ِمْنُه ) .يا أخي! إنت إذا تركت العمل مع البنك الفالين أو العالين تقوى هللا؛ رزقك اهللا َشْيًئا ِهللا َعوَضُه اُهللا َخيـْ
  من حيث ال تظن وال حتتسب.

ا يف عصٍر وأنا أذكر ذه املناسبة حديثني عجيبني غريبني؛ لكننا حنن معشر املس الشيخ : لمني حباجة إليهما جد
نيا رأس كّل خطيئة )غلبت عليهم املادة، و الد كما جاء يف بعض األحاديث الضعيفة اليت ال تصّح؛ ( حب ،
نيا رأس كّل خطيئة )ولكن معناها مجيل:  الد ِإَذا ، وهذا جائي يف احلديث ما يُغين عنه ويزيد عليه. ( حب )



ْيُكْم ُذال ِعيَنِة، َوَأَخْذُتْم َأْذنَاَب اْلبَـَقِر، َوَرِضيُتْم بِالزرِْع َوتـَرَْكُتُم اْلِجَهاَد في سبيل اهللا؛ َسلَط اللُه َعلَ تـََبايـَْعُتْم بِالْ 
حبا يف املال أوصلنا إىل  ، ملاذا؟ حبا يف املال. هذا!( ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنِة ). َال يـَْنزُِعُه َحتى تـَْرِجُعوا ِإَلى ِديِنُكْم )

الذل أن يسيطر علينا أذل أمة على وجه األرض يف كل تاريخ األرض هم اليهود؛ ملاذا؟ ألن الرسول أوعدنا؛ 
عن كناية   ( َوَأَخْذُتْم َأْذنَاَب اْلبَـَقر )العينة هو نوٌع من أنواع املعامالت الربوية.  ( ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنِة )فقال: 

االشتغال بالضرع والزرع، وتركنا اجلهاد يف سبيل اهللا، والسؤال عن أحكام اهللا، ال نبايل إال باملال كما جاء 
( يأتي زماٌن على أمتي ال يُبالي أمن حالٍل أكل أم من حرام يف صحيح البخاري؛ قال عليه السالم:  - أيًضا- 
(( صحيح البخاري. هذا هو زماننا. فإذن العالج: اتقوا اهللا، أو كما قال عليه الصالة والسالم. واحلديث يف  )

إىل آخر اآلية. أحد احلديثني املذكورين آنًفا، لعل هذا احلديث وذاك يبقى يف  َوَمْن يـَتِق اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا ))
نيا؛ فال يس غه الغائبني الذين ابتلوا حبب الديبل ألون عن احلرام ليجتنبوه، وال عن احلالل قلوب بعض احلاضرين؛ مث

؛ فقال له: أقرضني مائة دينار؛ قال: ليواقعوه. قال عليه الصالة والسالم:  جاء رجٌل ممن قبلكم إلى غني )
هات الكفيل؛ قال: اهللا الكفيل؛ قال: هات الشهيد؛ قال: اهللا الشهيد؛ فنقده مائة دينار، وتواعدا للوفاء 

أخذ الرجل مائة دينار وانطلق يعمل في البحر، مسافة بعيدة؛ ثم جاء اليوم الموعود؛ على يوم موعود. 
انظروا ماذا فعل. أخذ خشبة فنقرها؛  ...فعرف أنه ال يستطيع أن ُيسلم الدين الذي عليه في هذا اليوم 

ي هو يعمل فيه؛ فقال: حفرها ودك فيها مائة دينار، وأحسن دكها وحبسها؛ ثم جاء إلى ساحل البحر الذ
فقط - وأنا معكم - . ستقولون يارب! أنت كنت الكفيل، وأنت كنت الشهيد، ورمى بالخشبة في البحر )

ستقولون: هذا عمل جمنون، شو معىن إلقاء خشبة فيها وزن ثقيل مائة دينار ويف البحر؟! لكن  - ابتداًء ال انتهاءً 
عليه األسباب الكونية املشروعة؛ فاعتمد على اهللا؛ وقال: أنت  هذا الرجل فعًال اعتمد على اهللا حينما انسدت 

بقدرته العظيمة  -عز وجل -( فربنا كنت الكفيل، وأنت كنت الشهيد، أنت مبعرفتك، بقدرتك دبرين بقى! 
التي ال حدود لها، أمر األمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى بلدة الدائن، والدائن خرج في اليوم الموعود 

لقى المدين ويستلم منه الدين، وصبر وصبر وانتظر وانتظر ما جاء! لكن وقع بصره على خشبة تتقاذفها ليت
وتتالعب بها األمواج بين يديه؛ فمد يده إليها؛ وإذا هي ليست خشبة كاألخشاب، وازنة وثقيلة؛ فعجب 

 ر. بعد قليل جاء اْلَمِدين )منها وأخذها إلى داره؛ ثم كسرها؛ وإذا بها مائة دينار؛ حجر أحمر، ذهب أحم
ين ماذا يعمل بأهله وأصحابه-  ه غري جاٍر على  ( نقده مائة دينار! ) - انظروا بقى الدجتاهل ما فعله، ملاذا؟ ألن

السنن الكونية، ما بريد مضمون حىت يكون آخذ سند إنه وصل لفالن املائة دينار وانتهى األمر. ال، املسألة فوق 
. الدائن كاملدين،  ( وسلم مائة دينار للدائن )ولذلك جتاهل ما فعل،  -كما علمتم- البحر  األسباب؛ رماها يف



: إن أنا قبضت مائة -فيما يبدو-( الرجل قعد يفكر كالمها أتقياء ، وكما قيل: إن الطيور على أشكاهلا تقع، 
أنا خرجت للقائك  دينار بطريق البحر، واآلن أقبض مائة دينار بطريق المدين؛ فحكا له القصة: إنه

واستقبالك، فما جئت؛ فوجدت خشبة؛ وأخذتها وكسرتها وإذا فيها مائة دينار؛ قال له: واهللا! القصة كذا 
وكذا، أنا لما وجدت نفسي ال أستطيع أن أعود إلى البلد وأسلمك مائة دينار؛ فعلت كذا وكذا؛ فقال 

. طيتني إياها، ووصلني حقي بطريق ايش؟ البحر )الدائن: بارك اهللا لك في مالك، خذ المائة دينار التي أع
. - تبارك وتعاىل-لو وقعت هذه القصة مثلها اليوم ووصلت إىل إنسان مائة دينار بطريق ال يعلمها أحد إال اهللا 

من يرد هذه األموال إذا جاء إنسان يقول له: إنه أنا أرسلت لك بطريقة غريبة قليال وصلك؟ ال، ما وصلين، لو 
يه عليه شهود، واملدعي ما يستطيع أن يثبت؛ لكن اإلميان يأيت بالعجائب. وهذه من العجائب القصة أنكر ما ف

. احلديث الثاين وبه ننهي - عز وجل - بني الدائن واملدين عجيبتان، جيب حنن أن نعترب بذلك؛ حىت نتقي اهللا 
لصالة والسالم قبل هذا احلديث األول يف هنا صالة العشاء؛ قال عليه ا - إن شاء اهللا- اجللسة؛ لنقوم نصلي 

  صحيح البخاري،
( بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فالة واحلديث الثاين يف صحيح مسلم. قال عليه الصالة والسالم:  الشيخ :

صوت من السحاب كما يتكلم البشر على  من األرض؛ إذ سمع صوتًا من السحاب يقول: اسق أرض فالن )
(  . " يـا سحاب! اسقي أرض فالن بن فالن "هناك شخص يتكلم بلغة البشر؛ لكن يف السحاب! وجه األرض، 
شرًقا صار ايش؟ جنوبًا! مشي الرجل لألرض مع السحاب؛ وإذا به يرى السحاب  -مثالً - كان يمشي 

قته؛ يُفرِغ مشحونه من المطر في حديقة؛ يطل عليها وإذا به يرى رجًال يعمل فيها؛ في أرضه، في حدي
. وتعرفون فيأتي إليه، وُيسلم عليه؛ ينظر إليه صاحب الحديقة؛ فيراه رجًال غريًبا، ليس من أهل تلك القرية )

القرى قدميًا ما كانت ذه السعة، وبعدد النفوس اليت ممكن اإلنسان يتعرف على أقاربه؛ لكثرة العدد؛ فضًال عن 
( فلما رأى الرجل؛ فقال له: كأنك أنت رجٌل غريب، قال وفة أبعده، فكانت القرية معددوة العدد الوجوه معر 

له: نعم، فما الذي جاء بك؟ قال له: أنا كنت أمشي فسمعت صوتًا من السحاب؛ يقول للسحاب: اسق 
أرض فالن؛ فجئت والسحاب؛ وإذا بالسحاب يُفرغ مشحونه من المطر في أرضك؛ فبما نلت ذلك من 

( يقول: واهللا! أنا ال أدري، أنا رجل عندهم العنجهوية، وهذا الكربياء؟  هذا شأن الصاحلني! ما يف ربك؟ )
عادي؛ لكن عندي هذه األرض فأزرعها وأخدمها؛ ثم أحصدها؛ فأجعل حصيدها ثالث أثالث: ثلٌث 
أعيده إلى األرض، وثلث أنفقه على نفسي وأهلي، وثلٌث أتصدُق به على الفقراء والمساكين؛ فقال له 

. ما تريد أحسن من هذا؟! فانظروا اآلن كيف أن رب السماء سخر البحر للرجل األول، مث ذا )الرجل: هو ه



(( َوَمْن يـَتِق اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا * رب البحر سخر السماء للرجل اآلخر، ما هو اجلامع يف هذا التسخري؟ 
  أن جيعلنا من املتقني العاملني بالكتاب والسنة. - تبارك وتعاىل-. ونسأل اهللا َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب ))

  جزاك اهللا خريًا. السائل :
  استوا وتراصوا، حتاذوا باملناكب واألقدام، ال تدعوا الفرجات للشيطان، اهللا أكـرب. الشيخ :

  صـالة الشـيخ العـشاء باحلـاضرين قرأ سورة القلم يف الركعتني .
من بعض املصلني منتشٌر يف املساجد، ليس يف مساجد بلدة معينة؛ بل البالد  - يا إخواننا!-فيه خطأ  :الشيخ 

، ال نستثين من ذلك حىت احلرمني الشريفني؛ وهي: مسابقة املقتدين لإلمام - مع األسف- اإلسالمية كلها 
( ِإنَما ُجِعَل اِإلَماُم لِيـُْؤَتم بِِه، َفَال السالم: بالتأمني، ولو مل يكن هناك إال احلكم العام؛ وهو قوله عليه الصالة و 

. لو مل يكن يف املوضوع إال هذا احلديث العام الذي يعين يف داللته أن يكون املؤمت مقتديًا باإلمام َتْخَتِلُفوا َعَلْيِه )
ًما عليه؛ فكيف وهناك حديٌث خاص يتعلق ذه املسألة، وه ي قوله عليه الصالة وليس سابًقا له، أو متقد

مَ والسالم:  ُه َمْن َواَفَق تَْأِميُنُه تَْأِميَن اْلَمالَِئَكِة؛ ُغِفَر َلُه َما تـََقدُنوا، فَِإنَن اِإلَماُم فََأم؟!ِمْن َذنِْبِه ) ( ِإَذا َأم  
ا  فهذا احلديث صريٌح جد( ُنواَن اِإلَماُم فََأمِإَذا َأم ) ناإلمام املقتدين يطلعوا صوت عايل يرج . اآلن قبل أن يؤم

. (( وال الضـآلين ))ما زال ما خلص من:  - واحد مثل حكاييت- وهو ميكن  " آمـني "املكان به؛ يقولون: 
: كل ُمصلي َفرٌض عليه يف صالة اجلماعة أن يتنبه لتالوة القرآن من - والذكرى تنفع املؤمني- ولذلك فأنا أُذكر 

الة جهرية وأن يتدبر: أوًال: ما يسمع من القرآن. وثانًيا: أن حيبس نَفَسُه، إذا وصل اإلمام إىل اإلمام؛ ألا ص
، "آمني"قبل أن يسمع بدء اإلمام بـ:  " آمني "ال حيرك لسانه بـ: (( َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضاليَن ))قوله: 

ا (( وال الضآلين ))ما ينتهي اإلمام من قراءة ما قبل  "آمني"قبل أن يسمع بدء اإلمام بـ:  هذا خطأ فحش جد !
ا.  ومن فحشه: أنه يأمث عند ربه؛ ألنه خيالف قوله عليه السالم:  جد( ُنواَن فََأمِإَذا َأم ) ه خيسرومن فحشه: أن .

؛ فإنك إن فعلت ذلك؛ أي: مل "آمني"مغفرة ربه بسبب مسٍح سهٍل، شو هو؟ احبس نـََفَسك، ال تسُبق اإلمام بـ: 
؛ طابق تأمينه تأمني املالئكة، أين هؤالء املالئكة؟ ما يهمنا؛ سواء كانوا يف األرض يف املسجد "آمني"تسبقه بـ: 

ممن حيضرون على نوبتني يتبادلوا عند صالة العصر؛ نوبة بتطلع ونوبة تنزل، أو كانوا مالئكة السماء، وهذا وارد 
؛ فإذا وافق تأمينه تأمني املالئكة؛ ُغِفَر له ما تقدم من "آمني"فإن مالئكة السماء؛ يقولون: يف بعض االحاديث؛ 

ا، لو عاش أحدنا حياة نوح  ذة املغفرة؛ لكان الثمن  -عليه السالم- ذنبه. فإذن هذه غنيمة عظيمة جد ليحظى
م الذي جيهر يف الصالة وتراقب وتتابع قراءته خبًسا، فما بالك القضية ما حتتاج إىل أكثر من مجع الفكر وراء اإلما

. ومن " آمني "؛ حىت يشرَع اإلمام نفسه: بـ: " آمني "آية آية؛ فإذا وصل إىل آخر الفاحتة؛ حينئٍذ ال يبدأ بقول: 



؛ - عز وجل - : هو حتقيق هذا األمر النبوي الذي يؤدي إىل مغفرة اهللا " آمني "احلكمة يف شرعية جهر اإلمام بـ: 
. إذا قال: آمني " آمني "ممن خيالفون السـنة وال جيهرون بـ:  - كما يفعل بعض األئمة- وإال إذا قال اإلمام ِسرا 

سرا أو ما قال، منني بدنا نتمكن أن يوافق تأميننا تأمني املالئكة الذين ما يسبقون اإلمام؟ ال ميكن. لذلك كان 
؛ فانتبهوا هلذا احلكم أوًال، وهلذه الفائدة ثانًيا؛ عسى " آمني "هر االمام بـ: من متام التشريع: أن جعل من السنة ج

  . نعم.- تبارك وتعاىل- أن ننال بذلك ولو يف صالة واحدة يوًما مغفرة اهللا 
يِن ))يا شيخ! قرأت أنت برواية حفٍص عن عاصم، وهذه القراءة ال تُقرأ بـ:  السائل : ال أدري(( َمِلِك يـَْوِم الد ،  

  كيف قرأا يعين!
  ايه! ملاذا ال تـُْقرَأ؟ الشيخ :
  مل يقرأها يعين رواية حفص عن قراءة عاصم . السائل :
  أنا فهمت! ال تكرر علي ما قلت، أنت أجب عن سؤايل. الشيخ :
  نعم. السائل :
  ملاذا ال تُقرأ؟ الشيخ :
  الث األخرى: محزة و ..من شرط القراءة ما قرأه إال بعض الث -يعين-إنه هكذا  السائل :
، ملاذا؟ حرام؟ الشيخ : يا أخي! ال تعيد علي  
  واهللا! ما أدري. السائل :
وإال ما تدري بتكلم واحد ما يدري يا أخي! أنا راح أقول لك شيء: األئمة السبعة من القراء، وفوق  الشيخ :

، وفوق منهم صفر مع األربعة: أربعني، كلهم منهم ثالثة صار جمموعهم عشرة، هؤالء مثل األئمة األربعة يف الفقه
ال جييز رفع اليدين يف الصالة؛ فرجل مسلم عاش دهرًا  - مثالً -هؤالء أئمة جمتهدون؛ فإذا كان املذهب احلنفي 

طويًال يف املذهب احلنفي، وهو يعلم أن رفع اليدين مكروه حترميًا، وبعد ذلك اقتنع إنه فيه أحاديث صحيحة عن 
  كان يرفع يديه يف الصالة، خالف املذهب احلنفي يف هذه اجلزئية اتباًعا للسنة، ما بيجوز؟  أسألك؟  الرسول أنه
  نعم، جيوز. السائل :
طيب، كذلك خالف قراءة حفص يف هذه القراءة، اتبع قراءة أخرى ثابتة يف السنة بطريق التواتر، ما  الشيخ :

  جيوز؟ قلها جيوز وال ختاف.
ة للتأمني، التأمني خلف اإلمام يف حديث قد ُيشكل فهمه على بعض الناس موجود يف صحيح بالنسب السائل :

  .( فَِإَذا قَاَل: "َوَال الضاليَن"؛ فـَُقوُلوا: آِميَن )البخاري: 



  نعم. الشيخ :
  فهذا قد ُيشكل فهمه. السائل :


